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Lähtökohta
• Hankkeen tavoitteena on toteuttaa osapuolten ydintoimintaa ja

lakisääteisiä tehtäviä tukeva järjestelmä siten, että
• Toteutus on kustannustehokas
• Toteutus on elinkelpoinen vähintään seuraavat 20 vuotta
• Ratkaisu on tasapuolinen kaikkien osapuolten näkökulmasta
• Ratkaisu joustaa erilaisissa muutostilanteissa, esim. uusien

osapuolten liittyminen mukaan

• Näiden pohjalta
• Kehitysvaiheessa joustavin ratkaisu on kolmen yliopiston

konsortiomuotoinen työskentely, jolloin pidetään toisaalta kehitystyö
tehokkaana ja useat tulevat vaihtoehdot avoinna

• Tämän hetken tiedoilla tuotantovaiheessa kriteerit parhaiten täyttää
in house -periaatteella toimiva yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa
osapuolille palveluita ja ylläpitää järjestelmää koko sen elinkaaren
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IPR-kysymykset
• Tavoitteet:

• Osapuolet voivat kehittää ratkaisua joustavasti, esim. samaa
komponenttia voi kehittää useamman yliopiston henkilöt

• Koko lopputulos on kaikkien osapuolten käytössä (myös siinä
tapauksessa, että konsortio hajoaa)

• Ratkaisu:
• Työpanoksia arvostetaan rahoitusosuuksien suhteessa

jakamattomien tuotosten osalta (tällä hetkellä on toteutettu vain
tällaisia tuotoksia)

• Mahdolliset valmiit ohjelmiston osat arvostetaan yhteisten
pelisääntöjen mukaan (tässä vaiheessa näitä ei ole nähty)

• Kaikkien tuotosten osalta edellytetään laaja käyttöoikeus kaikille
osapuolille (jälkimmäinen tavoite)
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Taloudelliset panostukset
• Tavoitteet

• Mahdollisen yhtiön perustamista varten on olemassa selvät
ennakkoon sovitut säännöt

• Taloudellinen panostus korreloi mahdollisen in house -yrityksen
omistuksen kanssa (riippumatta panostuksen luonteesta)

• Ratkaisu
• Arvostetaan kaikkea panostusta tasapuolisesti (esim. työ tai

ohjelmistokoodi)
• Hankkeen puitteissa tehtyjen tuotosten jakosuhde on

pääsääntöisesti 50/30/20 – mahdollisten uusien osakkaiden
myötä suhde määritellään uudestaan FTE-luvut huomioiden.
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In house -asema
• Tavoite

• Halutaan varmistaa in house –asema rajoittamalla
asiakasosapuolten liikevaihto alle 10 %:iin

• Ratkaisu
• Sivuvastuullisen osakkaan taloudellista panosta ei ole säännelty,

ja tällöin konsortio voi hyväksyä myös vähemmistöosakkaita,
mikäli asiakasosapuolten osuus uhkaa ylittää kynnysarvon

• Asiakasosapuolia ei välttämättä ole lainkaan
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Talousnäkökohtia I
• Jokainen yliopisto tekee tarvittavat hankinnat ja rekrytoinnit omissa

nimissään, omien hyväksyntä- ja hankintaprosessiensa mukaisesti.
• Tämä sisältää mm. mahdolliset kilpailuttamiset.

• Hankkeelle syntyvät työtunnit ja kulut käsitellään kussakin
yliopistossa ko. yliopiston omien kirjanpitokäytänteiden mukaisesti.
• Yliopistolla voi esim. olla käytäntönä aktivoida kehityskulut

taseeseen.
• Taseeseen aktivoitu kustannus ei välttämättä ole sama kuin projektin

laskennassa käytettävä yhdenmukaistettu kustannus.
• Hankkeen seurannassa hankkeelle tehdyn työn kustannus

yhdenmukaistetaan yliopistolle toteutuneesta kustannuksesta
riippumatta.
• 1 htv = 80 000€
• 1 htp = 400€
• Yo. laskennalliset hinnat ovat kokonaiskustannuksia, sisältäen työn

tekemiseen tarvittavat tilat, tietokoneet, yleishallinnon, jne.
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Hankkeen kustannukset
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OTM-
järjestelmän
kokonais-
kustannus

Työ:
- 400€/htp
- 80 000€/htv

Hankinnat:
- Ostohinta (alv 0%)

Muut, kuten jo olemassa oleva
(itse tehty) koodi:
- Arvio hyödykkeen arvosta
- Johtoryhmän hyväksyntä etukäteen



Talousnäkökohtia II
• Hankkeen seuranta edellyttää että hankkeelle tehdyt työtunnit

ja hankinnat voidaan raportoida kuukausittain.
• Nykyolettama on, että valmistumisen jälkeen järjestelmä

luovutetaan in house -yritykselle, joka tuottaa palveluja
yliopistoille.
• Aallon verotekninen tulkinta: Varaudutaan verottajan tulkintaan,

jossa ohjelmiston toteuttaminen voidaan tulkita liiketoiminnaksi.
Hankkeen arvonlisäverot ovat vähennettäviä, ei kompensoitavia.
Arvonlisävero ei jää kustannukseksi projektille.

• Jokainen toimija tekee omat valintansa verokäsittelyn osalta.
Panostusta arvostettaessa käytetään verottomia summia.
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Tasauslaskutus
• Joulukuussa yliopistot tekevät arvion koko vuoden

kustannuksistaan, ja projektipäällikkö laskee ja tiedottaa
tarvittavien tasauslaskujen määrät ja kohteet.

• Yliopistot tekevät tasauslaskut siten, että vastapuoli ehtii
kirjaamaan laskun ko. vuoden kirjanpitoon.

• Tasauslaskulla veloitetaan yhdenmukaistettuja kustannuksia
(400€/htp, jne.).

• Aallon tulkinta: myynti on liiketoimintaa (alv 24%, vrt.
perustelut edellisillä kalvoilla veroteknisestä tulkinnasta)
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Ohjelmiston arvostaminen
• Kun järjestelmän kokonaiskustannukseen lasketaan

muuta kuin projektin aikana syntyvää/hankittavaa
ohjelmisto, niin arvostamisessa on huomioitava esim.:

• Softan tekemiseen käytetty tehollinen työaika kertaa
yhdenmukaistettu hinta

• Tarvittaessa puolueeton arvio softan arvosta OTM-
hankkeelle.

• Ehdotetun arvon vertaaminen markkinoilla olevaan
vastaavaan tuotteeseen/komponenttiin, tai vastaavan
ohjelmiston uudelleen luomisen kustannukseen.
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Kysymyksiä? O
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